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 -( أمام العبارة الخاطئة مع التصويب : ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ): ضع عالمة ) 1س
 ( .    )يعد توافر رأس المال من العوامل الطبيعية الميمة لقيام الصناعة في الوطن العربي .   – 1
 ( .    )                   يعد القطن وقصب السكر من األشجار المثمرة في الوطن العربي .  – 2
 ( .    )                 تعتمد األراضي الزراعية شمال الوطن العربي عمي المياه الجوفية .    – 3
 ( .    )                              تعتبر مصر أولي دول الوطن العربي في إنتاج القمح .  – 4
 ( .    )                   تنتشر الزراعة عمي المطر في االجزاء الجنوبية لموطن العربي .    – 5
 ( .    )            تدخل الذرة الشامية في العديد من الصناعات مثل صناعة الورق والخشب .  – 6
 ( .    )تقوم الزراعة عمي المياه الجوفية في الواحات .                                        – 7
 ( .    )         األرز من أىم الحبوب الغذائية ويزرع في معظم أنحاء الوطن العربي .        – 8
 ( .    )        تعد األنيار المصدر الرئيسي لري األراضي الزراعية بالوطن العربي .          – 9

 ( .    )                                      تستأثر دول المغرب العربي بزراعة األرز .    – 11
 ( .    )                             معظم أراضي الوطن العربي غير مستغمة في الزراعة . – 11
 ( .    )                                     تتركز صناعة األرز في جنوب دلتا مصر .    – 12
 ( .    )        من مشكالت الزراعة في الوطن العربي قمة استخدام األساليب التكنولوجية .  – 13
 ( .    )    % من أشجار النخيل في العالم .                       91يضم الوطن العربي  – 14
 ( .    )                                      زحف الرمال من األسباب الطبيعية لمتصحر . – 15
 ( .    )                                    تعد فمسطين أولي الدول العربية إنتاجا لمموالح . – 16
 ( .    )       أدت زيادة السكان بالوطن العربي إلي زيادة الطمب عمي المنتجات الزراعية .  – 17
 ( .    )        تتركز زراعة األرز في جميورية السودان .                                  – 18
 ( .    )أدي تنوع المناخ إلي تنوع المحاصيل الزراعية .                                     – 19
 ( .    )               استطاعت الدول العربية استغالل كل المساحات الصالحة لمزراعة .   – 21
 ( .    )                                           يمارس الزراعة أكثر من نصف السكان . – 21
 ( .    )        االعتماد عمي األمطار إدي إلي تذبذب اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي .  – 22
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  -: أختر األجابة الصحيحة مما بين األقواس :  2س
 العوامل الطبيعية لقيام الزراعة في الوطن العربي....................من  – 1

 األيدي العاممة ( . –السوق  –رأس المال  –) التربة 
 من الحبوب الغذائية في الوطن العربي.................... – 2

 القمح ( . –البن  –القطن  –) التمر 
 من العوامل البشرية في النشاط الزراعي بالوطن العربي...................... – 3

 التربة ( . –المياه العذبة  –األسواق  –) المناخ 
 يعد...............من المحاصيل التجارية بالوطن العربي.................. – 4

 الذرة ( . –القمح  –القطن  –) الشعير 
 تعتمد الزراعة في األجزاء الشمالية لموطن العربي عمي......................... – 5

 األمطار ( . –تحمية المياه  –األنيار  –) المياه الجوفية 
 تشغل............مساحات واسعة من المساحة المزروعة في الوطن العربي . – 6

 المحاصيل التجارية ( . –ذائية الحبوب الغ –الخضروات والفاكية  –) المحاصيل الصناعية 
 تنتشر الزراعة حول مجاري األنيار مثل..................في العراق . – 7

 نير النيل ( . –جوبا وشبيمي  –دجمة والفرات  –) العاصي والميطاني 
 تعد دولة.............أكبر الدول العربية إنتاجا لمحبوب الغذائية . – 8

 تونس ( . –ليبيا  –المغرب  –) مصر 
 تعتمد الزراعة في المناطق.....................بالوطن العربي عمي المياه الجوفية . – 9

 الجبمية ( . –حول األنيار  –الصحراوية  –) الشمالية 
 من المحاصيل الصناعية والتجارية في الوطن العربي........................ – 11

 الموالح ( . –األرز  –القطن  –) القمح 
 تعرف ظاىرة تناقص قدرة األرض عمي االنتاج الزراعي بظاىرة.................... – 11

 التذبذب ( . –الخصوبة  –التصحر  –) الرعي الجائر 
 تتركز زراعة األرز بمصر في....................... – 12

 جنوب الوادي ( . –شمال سيناء  –إقميم مريوط  –) شمال الدلتا 
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 تعد................المصدر الرئيسي لري األراضي الزراعية بالوطن العربي . – 13
 البحيرات ( . –األنيار  –األمطار  –) المياه الجوفية 

 القمح محصول......................... – 14
 شتوي ( . –صيفي  –طوال العام  –) خريفي 

 من المحاصيل الصناعية والتجارية...................... – 15
 قصب السكر ( . –األرز  –الشعير  –) القمح 

 مصر أولي الدول العربية إنتاجا لممحاصيل األتية عدا................... – 16
 القمح ( . –األرز  –القطن  –) الموالح 

 يتذبذب اإلنتاج الزراعي بسبب اعتماد الزراعة عمي مياه.................. – 17
 تحمية مياه البحر ( . –األبار  –األنيار  –) األمطار 

 من المحاصيل التي تدخل في صناعة الورق والخشب محصول................. – 18
 الذرة الرفيعة ( . –التمر  –قصب السكر  –) الشعير 

 أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي...................... – 19
 األرز ( . –الذرة  –الشعير  –) القمح 

 تحتل دولة العراق المركز األول في إنتاج................... – 21
 التمر ( . –البن  –القمح  –) بنجر السكر 

 ...السكان .يمارس حرف الزراعة في الوطن العربي........... – 21
 نصف ( . –ثمث  –ربع  –) سدس 

 دولة.................أولي دول الوطن العربي إنتاجا لمموالح . – 22
 اإلمارات ( . –فمسطين  –مصر  –) المغرب 

 المحاصيل األتية كميا صيفا عدا.................... – 23
 األرز ( . –قصب السكر  –القطن  –) القمح 

 تمثل جميورية السودان المركز الثاني عربيا في إنتاج......................... – 24
 قصب السكر ( . –الذرة الشامية  –األرز  –) القمح 
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  -: صوب ماتحتو خط :  3س
 لقيام الصناعة .   الطبيعيةالسوق من العوامل  – 1
  من أىم المحاصيل الصناعية والتجارية .  التمريعد   -  2
 .  المياه الجوفيةتعتمد الزراعة في االجزاء الشمالية لموطن العربي عمي  -  3
 في المناطق الصحراوية .   مياه األنيارتنتشر الزراعة عمي  – 4
 

 -: اكتب المصطمح الجغرافي :  4س
 محصول صيفي يعد أقل الحبوب الغذائية انتشارا بالوطن العربي .   – 1
   عمييا األنسان في غذائو كالقمح واألرز .  محاصيل زراعية يعتمد – 2
 محاصيل توفر المواد الخام وتساىم في الصادرات .  – 3
 محصول صيفي ويعد من أقل المحاصيل انتشارا في الوطن العربي .  – 4
 

  -: دلل جغرافيا عمي صحة العبارات االتية :  5س
 تتوافر في الوطن العربي العوامل البشرية لقيام الزراعة . – 1

................................................................................................................................. 
 تعدد مصادر المياه العذبة في الوطن العربي . – 2

................................................................................................................................. 
 ماالعالقة بين الزراعة وقيام الحضارات . – 3

................................................................................................................................. 
 كمية المطر . ماالعالقة بين التصحر وتفاوت  – 4

................................................................................................................................. 
 قارن بين العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الزراعة في الوطن العربي . – 5
 

 بشرية طبيعية
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  -: بم تفسر :  6س
 قيام الحضارة في مناطق الزراعة بالوطن العربي . – 1

................................................................................................................................. 
 تركز زراعة القمح في مصر . – 2

................................................................................................................................. 
 تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي . – 3

................................................................................................................................. 
 يعد األرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي . – 4

................................................................................................................................. 
 أىمية الزراعة لسكان وطننا العربي . – 5

................................................................................................................................. 
 تركز زراعة قصب السكر في مصر . – 6

................................................................................................................................. 
 تواجو الزراعة في الوطن العربي العديد من المشكالت . – 7

................................................................................................................................. 
 أىمية القطن اقتصاديا . – 8

................................................................................................................................. 
 تذبذب األنتاج الزراعي في الوطن العربي . – 9

................................................................................................................................. 
 شيرة مصر بزراعة األرز . – 11

................................................................................................................................. 
 ظيور مشكمة التصحر بالوطن العربي . – 11

................................................................................................................................. 
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  -: ماالنتائج المترتبة عمي :  6س
 تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة لمزراعة . – 1

................................................................................................................................. 
 احتياج األرز إلي تربة طينية ومياه وفيرة .  – 2

................................................................................................................................. 
 زيادة الطمب عمي المنتجات الزراعية في دول الوطن العربي . – 3

................................................................................................................................. 
 وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة والجو المشمس معظم أيام السنة بمصر . – 4

................................................................................................................................. 
 وفرة مقومات الزراعة في الوطن العربي . – 5

................................................................................................................................. 
 تذبذب معدالت المطر في الوطن العربي . – 6

................................................................................................................................. 
 اإلفراط في زراعة المحاصيل المجيدة لمتربة .  – 7

................................................................................................................................. 
  -ب : حدد أولي الدول العربية إنتاجا لما يمي : 

 

  الموالح  األرز
  قصب السكر  القطن
  القمح  التمر

 
 

 
 )الحمد هلل الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا (

الفاتحة والدعاء مع اطيب االمنيات بالنجاح والتوفيق " اهداء هذا العمل الي روح جدي نسالكم 
عام دراسي سعيد اسال هللا العظيم رب العرش العظيم ان يعم علينا الخير وان يرزقنا ويهدينا الي 

 " كل خير لما يحب ويرضي
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 -( أمام العبارة الخاطئة مع التصويب : ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ): ضع عالمة ) 1س
 ( . ×)   الميمة لقيام الصناعة في الوطن العربي .  الطبيعيةيعد توافر رأس المال من العوامل  – 1
 ( . ×) الصناعية وتجارية  في الوطن العربي .  األشجار المثمرةيعد القطن وقصب السكر من  – 2
 ( . ×)         األمطار .    المياه الجوفيةتعتمد األراضي الزراعية شمال الوطن العربي عمي  – 3
 ( . )                              تعتبر مصر أولي دول الوطن العربي في إنتاج القمح .  – 4
 ( . ×)             الشمالية لموطن العربي .   الجنوبيةتنتشر الزراعة عمي المطر في االجزاء  – 5
 ( . ×) قصب سكر في العديد من الصناعات مثل صناعة الورق والخشب .  الذرة الشاميةتدخل  – 6
 ( . ) تقوم الزراعة عمي المياه الجوفية في الواحات .                                        – 7
 ( . ×)         القمح من أىم الحبوب الغذائية ويزرع في معظم أنحاء الوطن العربي .   األرز – 8
 ( . ×)       األمطارالمصدر الرئيسي لري األراضي الزراعية بالوطن العربي .    األنيارتعد  – 9

 ( . ×)                                 مصرالعربي بزراعة األرز .    دول المغربتستأثر  – 11
 ( . )                             معظم أراضي الوطن العربي غير مستغمة في الزراعة . – 11
 ( . ×)                                 شمالدلتا مصر .    جنوبتتركز صناعة األرز في  – 12
 ( . )         من مشكالت الزراعة في الوطن العربي قمة استخدام األساليب التكنولوجية .  – 13
 ( . ) % من أشجار النخيل في العالم .                          91يضم الوطن العربي  – 14
 ( . )                                      زحف الرمال من األسباب الطبيعية لمتصحر . – 15
 ( . )                                     تعد فمسطين أولي الدول العربية إنتاجا لمموالح . – 16
 ( . )        أدت زيادة السكان بالوطن العربي إلي زيادة الطمب عمي المنتجات الزراعية .  – 17
 ( . ×)                            مصر   .       السودانتتركز زراعة األرز في جميورية  – 18
 ( . ) أدي تنوع المناخ إلي تنوع المحاصيل الزراعية .                                     – 19
 ( . ×) غير مستغمة    كل المساحات الصالحة لمزراعة .   استغاللاستطاعت الدول العربية  – 21
 ( . )                                           يمارس الزراعة أكثر من نصف السكان . – 21
 ( . )         االعتماد عمي األمطار إدي إلي تذبذب اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي .  – 22
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  -: أختر األجابة الصحيحة مما بين األقواس :  2س
 العربي....................من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة في الوطن  – 1

 األيدي العاممة ( . –السوق  –رأس المال  –التربة  )
 من الحبوب الغذائية في الوطن العربي.................... – 2

 ( .القمح  –البن  –القطن  –) التمر 
 من العوامل البشرية في النشاط الزراعي بالوطن العربي...................... – 3

 التربة ( . –المياه العذبة  – األسواق –) المناخ 
 يعد...............من المحاصيل التجارية بالوطن العربي.................. – 4

 الذرة ( . –القمح  – القطن –) الشعير 
 تعتمد الزراعة في األجزاء الشمالية لموطن العربي عمي......................... – 5

 ( .األمطار  –تحمية المياه  –األنيار  –) المياه الجوفية 
 تشغل............مساحات واسعة من المساحة المزروعة في الوطن العربي . – 6

 المحاصيل التجارية ( . – الحبوب الغذائية –الخضروات والفاكية  –) المحاصيل الصناعية 
 تنتشر الزراعة حول مجاري األنيار مثل..................في العراق . – 7

 نير النيل ( . –جوبا وشبيمي  – دجمة والفرات –) العاصي والميطاني 
 تعد دولة.............أكبر الدول العربية إنتاجا لمحبوب الغذائية . – 8

 تونس ( . –ليبيا  –المغرب  – مصر) 
 تعتمد الزراعة في المناطق.....................بالوطن العربي عمي المياه الجوفية . – 9

 الجبمية ( . –حول األنيار  – الصحراوية –) الشمالية 
 من المحاصيل الصناعية والتجارية في الوطن العربي........................ – 11

 الموالح ( . –األرز  – القطن –) القمح 
 تعرف ظاىرة تناقص قدرة األرض عمي االنتاج الزراعي بظاىرة.................... – 11

 التذبذب ( . –الخصوبة  – التصحر –) الرعي الجائر 
 تتركز زراعة األرز بمصر في....................... – 12

 جنوب الوادي ( . –شمال سيناء  –إقميم مريوط  – شمال الدلتا) 
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 تعد................المصدر الرئيسي لري األراضي الزراعية بالوطن العربي . – 13
 البحيرات ( . –األنيار  – األمطار –) المياه الجوفية 

 القمح محصول......................... – 14
 ( . شتوي –صيفي  –طوال العام  –) خريفي 

 من المحاصيل الصناعية والتجارية...................... – 15
 ( . قصب السكر –األرز  –الشعير  –) القمح 

 مصر أولي الدول العربية إنتاجا لممحاصيل األتية عدا................... – 16
 القمح ( . –األرز  –القطن  – الموالح) 

 يتذبذب اإلنتاج الزراعي بسبب اعتماد الزراعة عمي مياه.................. – 17
 تحمية مياه البحر ( . –األبار  –األنيار  – األمطار) 

 من المحاصيل التي تدخل في صناعة الورق والخشب محصول................. – 18
 الذرة الرفيعة ( . –التمر  – قصب السكر –) الشعير 

 أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي...................... – 19
 ( . األرز –الذرة  –الشعير  –) القمح 

 تحتل دولة العراق المركز األول في إنتاج................... – 21
 ( . التمر –البن  –القمح  –) بنجر السكر 

 يمارس حرف الزراعة في الوطن العربي..............السكان . – 21
 ( . نصف –ثمث  –ربع  –) سدس 

 دولة.................أولي دول الوطن العربي إنتاجا لمموالح . – 22
 اإلمارات ( . – فمسطين –مصر  –) المغرب 

 المحاصيل األتية كميا صيفا عدا.................... – 23
 األرز ( . –قصب السكر  –القطن  –القمح ) 

 تمثل جميورية السودان المركز الثاني عربيا في إنتاج......................... – 24
 ( . قصب السكر –الذرة الشامية  –األرز  –) القمح 
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  -: صوب ماتحتو خط :  3س
     البشريةلقيام الصناعة .  الطبيعيةالسوق من العوامل  – 1
 القطن من أىم المحاصيل الصناعية والتجارية .  التمريعد   -  2
  األمطار.  المياه الجوفيةتعتمد الزراعة في االجزاء الشمالية لموطن العربي عمي  -  3
 المياه الجوفية في المناطق الصحراوية .   مياه األنيارتنتشر الزراعة عمي  – 4
 

 -: اكتب المصطمح الجغرافي :  4س
 القمح محصول صيفي يعد أقل الحبوب الغذائية انتشارا بالوطن العربي .   – 1
 محاصيل غذائية   محاصيل زراعية يعتمد عمييا األنسان في غذائو كالقمح واألرز .  – 2
 محاصيل  صناعية وتجارية محاصيل توفر المواد الخام وتساىم في الصادرات .  – 3
  األرزمحصول صيفي ويعد من أقل المحاصيل انتشارا في الوطن العربي .  – 4
 

  -: دلل جغرافيا عمي صحة العبارات االتية :  5س
 تتوافر في الوطن العربي العوامل البشرية لقيام الزراعة . – 1

 األسواق . –رأس المال  –حيث توجد االيدي العاممة 
 تعدد مصادر المياه العذبة في الوطن العربي . – 2

 الصحراء المياه الجوفية .  –مصر والسودان انيار  –المناطق الشمالية عمي االمطار 
 ماالعالقة بين الزراعة وقيام الحضارات . – 3

 تعتبر الزراعة من العامل اليام الذي ساعد عمي قيام الحضارة .
 ماالعالقة بين التصحر وتفاوت كمية المطر .  – 4

 حيث تفاوت كمية المطر من العوامل الطبيعية التي تؤدي إلي التصحر . 
 قارن بين العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الزراعة في الوطن العربي . – 5
 

 بشرية طبيعية
 األسواق –رأس المال  –االيدي العاممة  التربة –المناخ  –المياه الجوفية  –األمطار 
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  -: بم تفسر :  6س
 قيام الحضارة في مناطق الزراعة بالوطن العربي . – 1

 بسبب وجود مياه األنيار التي ساىمت في استقرار اإلنسان وقيام الحضارة .
 تركز زراعة القمح في مصر . – 2

 ألنو يحتاج إلي تربة خصبة جيدة الصرف وحرارة معتدلة . 
 تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي . – 3

 المناخ في الوطن العربي .بسبب تنوع 
 يعد األرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي . – 4

 ألنو يحتاج إلي مياه وفيرة ودرجة حرارة مرتفعة وتربة طينية ثقيمة . 
 أىمية الزراعة لسكان وطننا العربي . – 5

 توفر المال .  –توفر فرص العمل حيث يعمل بيا نصف السكان  –تمد السكان بإحتياجاتيم الغذائية 
 تركز زراعة قصب السكر في مصر . – 6

 ألرتفاع الحرارة ووفرة المياه .
 تواجو الزراعة في الوطن العربي العديد من المشكالت . – 7

 مشكمة التصحر . –قمة استخدام التكنولوجيا  –عدم استغالل كل االراضي  –بسبب تذبذب االنتاج 
 أىمية القطن اقتصاديا . – 8

 يعد أىم االلياف الطبيعية المستخدمة في صناعة المنسوجات . 
 تذبذب األنتاج الزراعي في الوطن العربي . – 9

 بسبب اعتماد معظم الزراعة في الوطن العربي عمي مياه األمطار وىي غير ثابتة .
 شيرة مصر بزراعة األرز . – 11

 بسبب توافر الشروط المالئمة من تربة طينية ثقيمة ودرجة حرارة مرتفعة ومياه ري وفيرة . 
 ظيور مشكمة التصحر بالوطن العربي . – 11

 قطع األشجار .  –الرعي الجائر  –زحف الرمال  –بسبب الجفاف 
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  -: ماالنتائج المترتبة عمي :  6س
 تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة لمزراعة . – 1

 تنوع المحاصيل الزراعية .
 احتياج األرز إلي تربة طينية ومياه وفيرة .  – 2

 تركز زراعتو في مصر في شمال الدلتا وتستأثر مصر بمعظم األنتاج .
 زيادة الطمب عمي المنتجات الزراعية في دول الوطن العربي . – 3

 النشاط الزراعي وزيادة األنتاج .التوسع في 
 وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة والجو المشمس معظم أيام السنة بمصر . – 4

 أصبحت مصر أكبر الدول العربية إنتاجا لقصب السكر . 
 وفرة مقومات الزراعة في الوطن العربي . – 5

 قيام الزراعة في الوطن العربي واستقرار األنسان وقيام أعرق الحضارات . 
 تذبذب معدالت المطر في الوطن العربي . – 6

 قمة األنتاج الزراعي .
 اإلفراط في زراعة المحاصيل المجيدة لمتربة .  – 7

 حدوث مشكمة التصحر . 
  -ب : حدد أولي الدول العربية إنتاجا لما يمي : 

 
 فمسطين الموالح مصر  األرز
 مصر  قصب السكر مصر  القطن
 مصر القمح العراق التمر

 
 

 
 )الحمد هلل الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا (

" اهداء هذا العمل الي روح جدي نسالكم الفاتحة والدعاء مع اطيب االمنيات بالنجاح والتوفيق 
رب العرش العظيم ان يعم علينا الخير وان يرزقنا ويهدينا الي  عام دراسي سعيد اسال هللا العظيم

 " كل خير لما يحب ويرضي
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 ( مع التصويب ان وجد : ×( او )السؤال االول: )ا( : ضع عالمة )
 )     (.                           اعتمد نظام الحكم في الدولة االموية عمي مبدأ الشوري .            -1
 )     (.                         انشأ عبد الممك بن مروان مسجد قبة الصخرة .                        -2
 )     (.                         ه .                    132سقطت الدولة االموية بعد معركة الزاب  -3
 )     (.                          تميز عمر بن عبد العزيز بالصالح والزىد .                         -4
                   .(  )                 تم تعريب الدواوين وضرب العممة االسالمية زمن عبد الممك بن مروان .  -5
 )     ( .                                     منصور مدينة سامراء .        بني ابو جعفر ال -6
 )     ( .           اتسعت رقعة الدولة االسالمية في عيد ىارون الرشيد .                     -7
 )     ( .         اتسم العصر العباسي االول بالضعف .                                      -8
 )     ( .         عمي نظم الجيش واالدارة كان سببا في سقوط الدولة . سيطرة الفرس واالتراك  -9

 )     ( .        اخذ العباسيون ينظمون لدعوتيم في بداية القرن الثالث اليجري .             -11
 )     ( .              ة االسالمية في العالم .        بني الجامع االزىر من اجل نشر الثقاف -11
 )     ( .      استولي جوىر الصقمي عمي مصر في عيد الخميفة العزيز باهلل .               -12
 )     ( .                                   ن بتدعيم االسطول وتنظيمو .     اىتم الفاطميو  -13
 )     ( .       تم االستيالء عمي مصر عمي يد صالح الدين اشير القواد الفاطميين .        -14
 )     (    م .                 567اعاد صالح الدين االيوبي مصر الي الخالفة العباسية  -15
 )     ( .      اىتم صالح الدين االيوبي بالعمم والعمماء .                                    -16
 )     ( .          اعمن اسد الدين شيركوه قيام الدولة االيوبية في مصر .                    -17
 )     ( .           انتصر صالح الدين عمي الصميبين في معركة  ذات الصواري .          -18
 )     ( .           عقد صالح الدين صمح الرممة مع ممك انجمترا ريتشارد قمب االسد .       -19
 )     ( .                       امراء الفاطميين .              انتيت الدولة االيوبية عمي يد -21
 )     ( .            حكم البالد .                   تعتبر شجرة الدر اول أمراة مسممة تتولي -21
 )     ( .                                      التتار عمي يد ىوالكو .         توحدت قبائل -22
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 )     ( .                               دأ وراثة العرش دائما .         لم يأخذ المماليك بمب  -23
 )     ( .                     ي يد الظاىر بيبرس في القاىرة . تم احياء الخالفة العباسية عم -24
 )     ( .                                    م .   1517انية عام صر والية عثماصبحت م -25
 

 لمن تنسب االعمال االتية : 
 ه .                     41جمع كممة المسممين عام  -1
 بني مدينة القيروان .                                 -2
 بني المسجد االموي في دمشق .                   -3
 ثامن الخمفاء االمويين وحافظ عمي المال العام .   -4
 عرب الدواوين وانشأ مسجد قبة الصخرة .        -5
 نقل عاصمة الخالفة الي الكوفة ثم االنبار .        -6
 اول من قاد الدعوة لقيام الدولة العباسية .          -7
 اىتم بالعمم والعمماء وشجع حركة الترجمة .      -8
 ي مدينة سامراء وفتح عمورية .                 بن -9

 بني مدينة بغداد وجعميا عاصمة لمدولة العباسية .  -11
 اول خمفاء الدولة الفاطمية في مصر .                                   -11
 وزير فاطمي استعان بالصميبيين ليساعدوه في صراعو السياسي .   -12
 قاىرة .                                                 قام ببناء مدينة ال -13
 انيي الخالفة الفاطمية واعاد مصر الي الدولة العباسية .              -14
 استنجد بو شاور في اثناء الصراع عمي منصب الوزارة في مصر . -15
 أحيا المذىب السني في مصر .                        -16
 اعترض قوافل الحجاج المسممين وقتل من فييا .    -17
 م .   1144استرد امارة الرىا من ايدي الصميبيين  -18
 نجح في طرد الصميبيين من دمياط بعد وفاة صالح الدين .  -19
 انتيي بمقتمو عصر الدولة االيوبية .                   -21
 م .            1261ىزم المغول في معركة عين جالوت  -21
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 اول امراة مسممة تتولي حكم البالد في الدولة الممموكية .  -22
 انتصر عمي المماليك في موقعة مرج دابق بالشام .        -23
 استرد مدينة عكا من ايدي الصميبيين .                     -24
 م . 1258ي بغداد اسقاط الخالفة العباسية ف -25

                
 السؤال الثاني: اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

 .......................نقل معاوية بن ابي سفيان العاصمة من الكوفة الي -1
 بغداد(. –الموصل  –البصرة  –) دمشق 

 شيدت مدينة............في عيد معاوية بن ابي سفيان .  -2
 الكوفة (. –قرطبة  –الفسطاط  –)القيروان 

 قام الوليد بن عبد الممك ببناء المسجد........في دمشق .  -3
 االزىر (. –النبوي  –االموي  –) االقصي 

 ....................عرف العام الذي تنازل فيو الحسن بن عمي عن الخالفة -4
 الوفد(–الحزن  –عام الجماعة  –)عام الفيل 

 .......................ق عميو المؤرخون المؤسس الثاني لمدولة االمويةاطم -5
 سميمان بن عبد الممك(. -عمر بن عبد العزيز –الوليد بن عبد الممك  –) عبد الممك بن مروان 

 ينسب العباسيون الي...........................عم الرسول )ص( .  -6
 ( .ابي ليب  –حمزة  –العباس  –) ابي طالب 

 يعد......................المؤسس الحقيقي لمدولة العباسية .  -7
 ابو جعفر المنصور ( . –ىارون الرشيد  –المأمون  –) ابو العباس 

 انتصر المعتصم عمي الروم وفتح مدينة........................ -8
 الكوفة ( . –عمورية  –البصرة  –) بغداد 

 عيد الخميفة.............................تم بناء مدينة سامراء في  -9
 المعتصم ( . –ىارون الرشيد  –المأمون  –)االمين 

 استمرت الخالفة العباسية قرابة........................قرون . -11
 سبعة ( . –ستة  –اربعة  –) خمسة 
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 تم بناء مدينة القاىرة  في عيد............................. -11
 الفاطميين ( . –الطولونيين  –االيوبيين  –ك ) الممالي

 استولي جوىر الصقمي عمي مصر في عيد الخميفة الفاطمي........................ -12
 المستنصر باهلل ( . –المعز لدين اهلل  –العزيز باهلل  –) الحاكم بأمر اهلل 

 .اور شاستعان الوزير ضرغام ب....................في صراعو مع  -13
 الصميبيين ( . –نور الدين محمود  –الفاطميين  –) االيوبيين 

 من اىم المنشأت الفاطمية في مصر................................ -14
 الجامع االزىر ( . –مسجد الظاىر بيبرس  –المدرسة الناصرية  –) المسجد االموي 

 نجح..................في انياء الخالفة الفاطمية بمصر .  -15
 صالح الدين االيوبي ( . –العاضد  –شاور  –) اسد الدين شيركوه 

 عقد صالح الدين صمح الرممة مع ممك............................ -16
 المغول ( . –المانيا  –فرنسا  –) انجمترا 

 م . 1144...............عام تم استرداد امارة الرىا عمي يد -17
 الظاىر بيبرس ( . –صالح الدين  –عماد الدين زنكي  –) نور الدين محمود 

 انتصر صالح الدين عمي الصميبيين في معركة........................ -18
 اليرموك ( . –القادسية  –حطين –) عين جالوت 

 م نظرا الىميتيا الدينية .جعل الصميبيين مدينة..................مممكة لي -19
 بيت المقدس ( . –انطاكية  –طرابمس  –) الرىا 

 اول امرأة تتولي حكم مصر في العصر االسالمي....................... -21
 حتشبسوت ( . –الخيزران  –زبيد  –) شجر الدر 

 تم قتل توران شاه عمي يد......................... -21
 العثمانيين ( . –المماليك  –الصميبيين  –) المغول 

 استطاع...............تحرير امارة انطاكية من ايدي الصميبيين . -22
 الخميل بن قالوون ( . –عز الدين ايبك  –قطز  –) بيبرس 

 استطاع االشرف خميل بن قالوون طرد الصميبيين من...................... -23
 بيروت ( . –طرابمس  – الرىا –) عكا 
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 م بعد موقعة.........................1517اصبحت مصر والية عثمانية عام  -24
 حطين ( . –الزاب  –الريدانية  –) بالط الشيداء 

 تنازلت شجرة الدر عن حكم مصر لزوجيا........................ -25
 اقطاي ( . –عز الدين ايبك  –سيف الدين قطز  –) الظاىر بيبرس 

 
 العبارات االتية :اكمل  - 2
 ه بعام....................................41سمي عام  -1
 عاما . 91امتدت الدولة...........................قرابة  -2
 اعتبر المؤرخون الخميفة..............................خامس الخمفاء الراشدون . -3
 ........................تم تعريب الدواوين في عيد.................. -4
 . يعتبر المؤرخون...................................المؤسس الثاني لمدولة االموية-5
 

 السؤال الثالث : بم تفسر : 
 ه بعام الجماعة . 41سمي عام  -1

................................................................................................................................. 
 انييار وسقوط الدولة االموية . -2

................................................................................................................................. 
 اطمق عمي عمر بن عبد العزيز خامس الخمفاء الراشدون . -3

................................................................................................................................. 
 يعد ابو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي لمدولة العباسية . -4

................................................................................................................................. 
 يطمق عمي العصر العباسي االول اسم العصر الذىبي لمدولة االسالمية . -5
................................................................................................................................. 
 ازدىار الدولة العباسية في عصر ىارون الرشيد .  -6

................................................................................................................................. 
 رغبة الفاطميين في ضم مصر الي الخالفة الفاطمية .  -7

................................................................................................................................. 
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 نة القاىرة . بناء جوىر الصقمي مدي -8
................................................................................................................................. 

 انييار الدولة الفاطمية . -9
................................................................................................................................. 

 تسمية الحروب الصميبية بيذا االسم . -11
................................................................................................................................. 

 مممكة صميبية .جعل الصميبيين من امارة بيت المقدس  -11
................................................................................................................................. 

 سقوط الدولة االيوبية .  -12
................................................................................................................................. 

 تنازل شجر الدر عن حكم مصر . -13
................................................................................................................................. 

 اتساع دولة المماليك في مصر . -14
................................................................................................................................. 

 سقوط دولة المماليك .  -15
................................................................................................................................. 

 
 

 السؤال الرابع : ماالنتائج المترتبة عمي : 
 عدل الخميفة عمر بن عبد العزيز . -1

................................................................................................................................. 
 كثرة الثورات التي قام بيا الشيعة والخوارج . -2

................................................................................................................................. 
 قضاء ابي جعفر المنصوري عمي الفتن والثورات .  -3

................................................................................................................................. 
 تولية العيد ألكثر من واحد في الدولة العباسية  . -4

................................................................................................................................. 
 بعد مصر عن مقر الخالفة العباسية .  -5

................................................................................................................................. 
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 مجئ المعز لدين اهلل الفاطمي الي مصر  . -6
................................................................................................................................. 

 مجئ صالح الدين الي مصر .  -7
................................................................................................................................. 

 م . 1192عقد صمح الرممة عام  -8
................................................................................................................................. 

 ه  . 685معركة عين جالوت  -9
................................................................................................................................. 

 م . 1517ىزيمة المماليك عمي يد السمطان سميم االول -11
................................................................................................................................. 

 
 السؤال الخامس : دلل عمي صحة العبارات االتية : 

 تحققت نبوءة الرسول )ص( في حفيده الحسن بن عمي . -1

................................................................................................................................. 
 اىتمام الخميفة الوليد بن عبد الممك بالعمران . -2

................................................................................................................................. 

 اىتمام عمر بن عبد العزيز بالحفاظ عمي المال العام . -3

................................................................................................................................. 
 عبد الممك بالفتوحات االسالمية .اىتمام الخميفة  -4

................................................................................................................................. 
 يعتبر العصر العباسي الثاني عصر ضعف وانييار .  -5

.................................................................................................................................
 .اعتماد العباسيين عمي الموالي في الحكم كان احد عوامل انييار الدولة العباسية -6

................................................................................................................................. 
 اختمف موقف صالح الدين من الصميبيين بعد معركة حطين .  -7

................................................................................................................................. 
 المسممين .توحيد صالح الدين االيوبي جبية  -8

................................................................................................................................. 
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 كان صالح الدين متسامحا مع اىل بيت المقدس . -9
................................................................................................................................. 

 استكمل خمفاء صالح الدين مسيرتو في مواجية الصميبيين .  -11
................................................................................................................................. 

 ضرب صالح الدين مثاال قويا في التسامح الديني حتي مع االعداء وضح ذلك. - 11
................................................................................................................................. 

 
 السؤال السادس : قارن بين : 

 اىم اعمال ابو العباس واىم اعمال ابو جعفر المنصور . -1
 

 ابو جعفر المنصور أبو العباس
 
 
 
 
 

 

 
 اىم اعمال ىارون الرشيد واىم اعمال المعتصم .  -2
 

 المعتصم ىارون الرشيد
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 الناصر محمد قالوون( . –الظاىر بيبرس  –اعمال كل من )سيف الدين قطز  -3
 

  سيف الدين قطز
  الظاىر بيبرس

  الناصر محمد قالوون
 
 

 السؤال السابع : اجب عن االسئمة االتية : 

 دلل تاريخيا كان لجوىر الصقمي دور ميم في تاريخ الدولة الفاطمية .  -1
.................................................................................................................................

 وضح تجييزات الخميفة المعز لدين اهلل لالستيالء عمي مصر . -2
.................................................................................................................................

 حدد العالقة بين الصميبيين وسقوط الدولة الفاطمية . -3
.................................................................................................................................

 ة العبارة تغير وضع مصر السياسي تجاه الدولة العباسية بعد ىزيمة االخشيديين .دلل عمي صح -4
................................................................................................................................. 

 وضح احوال مصر في عصر الفاطميين .  -5
................................................................................................................................. 

 
 السؤال الثامن : ماذا كان يحدث : 

 انيزم قطز في معركة عين جالوت . -1
................................................................................................................................. 

 لم يكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح بالنسبة لممماليك . -2
................................................................................................................................. 
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 ( مع التصويب ان وجد : ×( او )السؤال االول: )ا( : ضع عالمة )
  ( . ×)                     الوراثة .     الشوري اعتمد نظام الحكم في الدولة االموية عمي مبدأ -1
         ( . )                 انشأ عبد الممك بن مروان مسجد قبة الصخرة .                        -2
 ( .         )                  ه .                    132سقطت الدولة االموية بعد معركة الزاب  -3
 ( .         )                   تميز عمر بن عبد العزيز بالصالح والزىد .                         -4
 ( .         )               تم تعريب الدواوين وضرب العممة االسالمية زمن عبد الممك بن مروان .  -5
 ( . ×)                                المعتصم منصور مدينة سامراء .      ال ابو جعفربني  -6
 ( .         )            اتسعت رقعة الدولة االسالمية في عيد ىارون الرشيد .                     -7
 ( . ×)                                      القوة.       بالضعفاتسم العصر العباسي االول  -8
 ( .         )          سيطرة الفرس واالتراك عمي نظم الجيش واالدارة كان سببا في سقوط الدولة .  -9

 ( . ×)            الثاني اليجري .  الثالث اخذ العباسيون ينظمون لدعوتيم في بداية القرن  -11
 ( .         )               ة االسالمية في العالم .        بني الجامع االزىر من اجل نشر الثقاف -11
 ( . ×)     المعز لدين اهلل  .  العزيز باهللاستولي جوىر الصقمي عمي مصر في عيد الخميفة  -12
 ( .         )                                     ن بتدعيم االسطول وتنظيمو .     اىتم الفاطميو  -13
 ( . ×)  جوىر الصقمياشير القواد الفاطميين.  صالح الدينتم االستيالء عمي مصر عمي يد  -14
 ( .         )     م .                 567اعاد صالح الدين االيوبي مصر الي الخالفة العباسية  -15
 ( .         )       اىتم صالح الدين االيوبي بالعمم والعمماء .                                    -16
 ( . ×)     صالح الدين االيوبي   قيام الدولة االيوبية في مصر .    اسد الدين شيركوهاعمن  -17
 ( . ×)           حطين .    ذات الصواريانتصر صالح الدين عمي الصميبين في معركة    -18
 ( .         )            عقد صالح الدين صمح الرممة مع ممك انجمترا ريتشارد قمب االسد .       -19
 ( . ×)                         المماليك .      الفاطميينامراء  انتيت الدولة االيوبية عمي يد -21
 ( .         )             حكم البالد .                   تعتبر شجرة الدر اول أمراة مسممة تتولي -21
 ( . ×)                                    المغول عمي يد ىوالكو .     التتار توحدت قبائل -22
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 ( .         )                                دأ وراثة العرش دائما .         لم يأخذ المماليك بمب  -23
 ( .         )                      ي يد الظاىر بيبرس في القاىرة . تم احياء الخالفة العباسية عم -24
 ( .         )                                     م .   1517صر والية عثمانية عام اصبحت م -25
 

 لمن تنسب االعمال االتية : 
                   الحسن بن عميه .   41جمع كممة المسممين عام  -1
                            معاوية بن أبي سفيان بني مدينة القيروان .      -2
                 الوليد بن عبد الممكبني المسجد االموي في دمشق .   -3
 عمر بن عبد العزيزثامن الخمفاء االمويين وحافظ عمي المال العام .   -4
    عبد الممك بن مروان ين وانشأ مسجد قبة الصخرة .    عرب الدواو  -5
      أبو العباس نقل عاصمة الخالفة الي الكوفة ثم االنبار .   -6
         ابو مسمم الخرساني  اول من قاد الدعوة لقيام الدولة العباسية .  -7
   المأمون اىتم بالعمم والعمماء وشجع حركة الترجمة .   -8
                المعتصمبني مدينة سامراء وفتح عمورية .   -9

 ابو جعفر المنصور  بني مدينة بغداد وجعميا عاصمة لمدولة العباسية .  -11
                                 المعز لدين اهلل الفاطمياول خمفاء الدولة الفاطمية في مصر .   -11
 ضرغام وزير فاطمي استعان بالصميبيين ليساعدوه في صراعو السياسي .   -12
                                                جوىر الصقمي قام ببناء مدينة القاىرة .   -13
            صالح الدين األيوبيانيي الخالفة الفاطمية واعاد مصر الي الدولة العباسية .   -14
 نور الدين محمود   د بو شاور في اثناء الصراع عمي منصب الوزارة في مصر .استنج -15
                      صالح الدين األيوبيأحيا المذىب السني في مصر .   -16
 ارناط اعترض قوافل الحجاج المسممين وقتل من فييا .   -17
 الدين زنكيعماد م .   1144استرد امارة الرىا من ايدي الصميبيين  -18
  لالممك الكامنجح في طرد الصميبيين من دمياط بعد وفاة صالح الدين .  -19
 توران شاهولة االيوبية .  انتيي بمقتمو عصر الد -21
          سيف الدين قطز م .   1261ىزم المغول في معركة عين جالوت  -21
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 شجر الدر . اول امراة مسممة تتولي حكم البالد في الدولة الممموكية  -22
       سميم األول انتصر عمي المماليك في موقعة مرج دابق بالشام .  -23
                   األشرف خميل بن قالوون استرد مدينة عكا من ايدي الصميبيين .   -24
 جنكيز خان م . 1258اسقاط الخالفة العباسية في بغداد  -25

                
 السؤال الثاني: اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

 .......................نقل معاوية بن ابي سفيان العاصمة من الكوفة الي -1
 . بغداد( –الموصل  –البصرة  – دمشق )

 شيدت مدينة............في عيد معاوية بن ابي سفيان .  -2
 . الكوفة ( –قرطبة  –الفسطاط  – القيروان)

 قام الوليد بن عبد الممك ببناء المسجد........في دمشق .  -3
 . االزىر ( –النبوي  – االموي –) االقصي 

 ....................عرف العام الذي تنازل فيو الحسن بن عمي عن الخالفة -4
 الوفد(–الحزن  – عام الجماعة –)عام الفيل 

 .......................اطمق عميو المؤرخون المؤسس الثاني لمدولة االموية -5
 سميمان بن عبد الممك(. -عمر بن عبد العزيز –الوليد بن عبد الممك  – عبد الممك بن مروان) 

 ينسب العباسيون الي...........................عم الرسول )ص( .  -6
 ابي ليب ( . –حمزة  –العباس  –) ابي طالب 

 يعد......................المؤسس الحقيقي لمدولة العباسية .  -7
 ( . ابو جعفر المنصور –ىارون الرشيد  –المأمون  –) ابو العباس 

 انتصر المعتصم عمي الروم وفتح مدينة........................ -8
 الكوفة ( . –عمورية  –البصرة  –) بغداد 

 مراء في عيد الخميفة.............................تم بناء مدينة سا -9
 ( . المعتصم –ىارون الرشيد  –المأمون  –)االمين 

 استمرت الخالفة العباسية قرابة........................قرون . -11
 سبعة ( . –ستة  –اربعة  – خمسة) 
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 تم بناء مدينة القاىرة  في عيد............................. -11
 ( . الفاطميين –الطولونيين  –االيوبيين  –) المماليك 

 استولي جوىر الصقمي عمي مصر في عيد الخميفة الفاطمي........................ -12
 المستنصر باهلل ( . – المعز لدين اهلل –العزيز باهلل  –) الحاكم بأمر اهلل 

 اور .شمع  استعان الوزير ضرغام ب....................في صراعو -13
 ( . الصميبيين –نور الدين محمود  –الفاطميين  –) االيوبيين 

 من اىم المنشأت الفاطمية في مصر................................ -14
 ( . الجامع االزىر –مسجد الظاىر بيبرس  –المدرسة الناصرية  –) المسجد االموي 

 نجح..................في انياء الخالفة الفاطمية بمصر .  -15
 ( . صالح الدين االيوبي –العاضد  –شاور  –) اسد الدين شيركوه 

 عقد صالح الدين صمح الرممة مع ممك............................ -16
 المغول ( . –المانيا  –فرنسا  –انجمترا ) 

 م . 1144تم استرداد امارة الرىا عمي يد...............عام  -17
 الظاىر بيبرس ( . –صالح الدين  – عماد الدين زنكي –) نور الدين محمود 

 انتصر صالح الدين عمي الصميبيين في معركة........................ -18
 اليرموك ( . –القادسية  – حطين–) عين جالوت 

 مدينة..................مممكة ليم نظرا الىميتيا الدينية .جعل الصميبيين  -19
 ( . بيت المقدس –انطاكية  –طرابمس  –) الرىا 

 اول امرأة تتولي حكم مصر في العصر االسالمي....................... -21
 حتشبسوت ( . –الخيزران  –زبيد  – شجر الدر) 

 تم قتل توران شاه عمي يد......................... -21
 العثمانيين ( . –المماليك  –الصميبيين  –) المغول 

 استطاع...............تحرير امارة انطاكية من ايدي الصميبيين . -22
 الخميل بن قالوون ( . –عز الدين ايبك  –قطز  – بيبرس )

 صميبيين من......................استطاع االشرف خميل بن قالوون طرد ال -23
 بيروت ( . –طرابمس  – الرىا –عكا ) 
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 م بعد موقعة.........................1517اصبحت مصر والية عثمانية عام  -24
 حطين ( . –الزاب  – الريدانية –) بالط الشيداء 

 تنازلت شجرة الدر عن حكم مصر لزوجيا........................ -25
 اقطاي ( . – عز الدين ايبك –سيف الدين قطز  –) الظاىر بيبرس 

 
 اكمل العبارات االتية : - 2
 الجماعة .ه بعام 41سمي عام  -1
 عاما . 91قرابة  األمويةامتدت الدولة  -2
 خامس الخمفاء الراشدون .عمر بن عبد العزيز اعتبر المؤرخون الخميفة  -3
 عبد الممك بن مروان . تم تعريب الدواوين في عيد  -4
 . المؤسس الثاني لمدولة االمويةعبد الممك بن مروان  يعتبر المؤرخون-5
 

 السؤال الثالث : بم تفسر : 
 ه بعام الجماعة . 41سمي عام  -1

 بسبب تنازل الحسن بن عمي عن الخالفة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لمدماء وجمع كممة المسممين . 

 الدولة االموية .انييار وسقوط  -2
 ىزيمة معركة الزاب –الدعوة العباسية  –الصراع بين القبائل العربية  –ضعف االمراء والصراع بينيم 

 اطمق عمي عمر بن عبد العزيز خامس الخمفاء الراشدون . -3
 بسبب ماعرف عنو من العدل واستشارة العمماء مما أدي النتشار الرخاء والعدالة االجتماعية . 

 يعد ابو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي لمدولة العباسية . -4
 راقب الوالة وحاسبيم .  –قضي عمي الفتن والثورات  –انتشار االمن واالمان 

 يطمق عمي العصر العباسي االول اسم العصر الذىبي لمدولة االسالمية . -5
 بسبب قوة وتقدم الدولة واتساعيا في ىذا العصر . 

 ازدىار الدولة العباسية في عصر ىارون الرشيد .  -6
 بسبب ازدىار الزراعة والصناعة والتجارة . 
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 رغبة الفاطميين في ضم مصر الي الخالفة الفاطمية .  -7
 االستفادة من ثرواتيا الطبيعية والبشرية . –قربيا من بالد الشام  –بسبب أىمية موقعيا 

 رة . بناء جوىر الصقمي مدينة القاى -8
 لتكون مركزا وعاصمة لمدولة الفاطمية . 

 انييار الدولة الفاطمية . -9
 زيادة نفوذ الوزراء وتنافس شاور وضرغام عمي الوزارة .  –ضعف الخمفاء بعد المستنصر باهلل 

 تسمية الحروب الصميبية بيذا االسم . -11
 ألنيم اتخذوا من الصميب شعارا ليم, رسموه عمي صدورىم واعالميم . 

 جعل الصميبيين من امارة بيت المقدس مممكة صميبية . -11
 بسبب أىميتيا الدينية . 

 سقوط الدولة االيوبية .  -12
 ك .بسبب قتل الممك توران شاه اخر سالطين الدولة االيوبية وتولي الحكم شجر الدر ثم عز الدين ايب

 تنازل شجر الدر عن حكم مصر . -13
 بسبب رفض الخميفة العباسي أن  يحكم مصر امرأة . 

 اتساع دولة المماليك في مصر . -14
 ألنيا شممت بالد الشام وبالد النوبة والحجاز وبرقة . 

 سقوط دولة المماليك .  -15
 بسبب تدىور وضعيم االقتصادي بعد اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح . 

 
 

 السؤال الرابع : ماالنتائج المترتبة عمي : 
 عدل الخميفة عمر بن عبد العزيز . -1

 أطمق عميو خامس الخمفاء الراشدين .  –ازدىار الدولة  –دخول عدد كبير من الناس االسالم 

 كثرة الثورات التي قام بيا الشيعة والخوارج . -2
 ضعف وسقوط الدولة األموية . 
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 قضاء ابي جعفر المنصوري عمي الفتن والثورات .  -3
 انتشر االمن واالمان في عيده واعتبره المؤرخون المؤسس الحقيقي لمدولة العباسية . 

 تولية العيد ألكثر من واحد في الدولة العباسية  . -4
 ضعف الدولة .  –الصراع بين األمراء عمي الحكم 

 بعد مصر عن مقر الخالفة العباسية .  -5
 أدي إلي صعوبة السيطرة عمييا وضعفيا . 

 مجئ المعز لدين اهلل الفاطمي الي مصر  . -6
 أصبحت مصر مركزا لمخالفة الفاطمية . 

 مجئ صالح الدين الي مصر .  -7
 إعادة المذىب السني .  –إعادة مصر لمخالفة العباسية  –القضاء عمي الخالفة الفاطمية 

 م . 1192عقد صمح الرممة عام  -8
 بقاء بعض المدن الساحمية لمصميبيين .  –وبقاء بيت المقدس في يد المسممين  –غادر ريتشارد بالد الشام 

 ه  . 685معركة عين جالوت  -9
 طر . حماية العالم األسالمي من ىذا الخ –ىزيمة المغول 

 م . 1517ىزيمة المماليك عمي يد السمطان سميم االول -11
 سقوط دولة المماليك وأصبحت مصر والية عثمانية . 

 
 السؤال الخامس : دلل عمي صحة العبارات االتية : 

 تحققت نبوءة الرسول )ص( في حفيده الحسن بن عمي . -1

 حقنا لدماء المسممين .ه 41حيث تنازل عن الخالفة ل معاوية بن أبي سفيان عام 
 اىتمام الخميفة الوليد بن عبد الممك بالعمران . -2

 ميد الطرق وحفر االبار .  –وسع الحرم المكي  –بني المسجد االموي بدمشق 

 اىتمام عمر بن عبد العزيز بالحفاظ عمي المال العام . -3

 لو .  طمب من بني أمية إرجاع مااخذوه من بيت المال واعاد ايضا ماوىب
 اىتمام الخميفة عبد الممك بالفتوحات االسالمية . -4

 واصل حركة الفتوحات األسالمية . 
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 يعتبر العصر العباسي الثاني عصر ضعف وانييار .  -5
 التتار( .  –طمع الغزاة )الصميبيين  –حيث ظيرت العديد من الدول المستقمة 

 .احد عوامل انييار الدولة العباسيةاعتماد العباسيين عمي الموالي في الحكم كان  -6
 حيث تم كراىية الموالي . 

 اختمف موقف صالح الدين من الصميبيين بعد معركة حطين .  -7
 حيث عفا عنيم وأمنيم عمي أرواحيم وأمواليم وكنائسيم . 

 توحيد صالح الدين االيوبي جبية المسممين . -8
 وحد البالد االسالمية مصر والعراق والشام .

 كان صالح الدين متسامحا مع اىل بيت المقدس . -9
 أعفي الشيوخ والفقراء واألطفال من دفع الجزية . 

 استكمل خمفاء صالح الدين مسيرتو في مواجية الصميبيين .  -11
 حيث حافظ الممك العادل عمي وحدة البالد وتصدي لمصميبيين وطردىم الممك الكامل من دمياط .

 اال قويا في التسامح الديني حتي مع االعداء وضح ذلك.ضرب صالح الدين مث - 11
 حيث لم ينتقم من الصميبيين بعد أن وقعوا جميعا اسري في يده وعفا عنيم . 

 
 

 السؤال السادس : قارن بين : 
 اىم اعمال ابو العباس واىم اعمال ابو جعفر المنصور . -1
 

 ابو جعفر المنصور أبو العباس
 أسس قواعد الدولة العباسية 

 نقل العاصمة من الكوفة إلي االنبار 
تجديد الطريق بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات 

 ألرشاد المسافرين 

 انتشر االمن واالمان
 راقب الوالة وحاسبيم

قام ببناء مدينة بغداد واتخذىا مركزا لمخالفة 
 العباسية 
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 اىم اعمال ىارون الرشيد واىم اعمال المعتصم .  -2
 

 المعتصم ىارون الرشيد
 اتسعت في عيده رقعة الدولة االسالمية

 ازدىرت الزراعة والصناعة والتجارة
 اىتم بتشييد الحدائق والقصور واألسواق
 ازدىر في عيده العمم وقرب العمماء إليو

 حارب اروم وانتصر عمييم واستطاع فتح عمورية 
 بني مدينة سامراء بالعراق 

اىتم بالجيش اىتماما كبيرا لمقضاء عمي الثورات 
 التي نشبت في عيده 

 
 الناصر محمد قالوون( . –الظاىر بيبرس  –اعمال كل من )سيف الدين قطز  -3
 

 حماية العالم االسالمي  –ىزيمة المغول في موقعة عين جالوت  سيف الدين قطز
 بني المدرسة الظاىرية بالقاىرة  –بني مسجده الشيير ب اسمو  الظاىر بيبرس

 استرد عكا وصور وصيدا من ايدي الصميبين  الناصر محمد قالوون
 
 

 السؤال السابع : اجب عن االسئمة االتية : 

 الفاطمية . دلل تاريخيا كان لجوىر الصقمي دور ميم في تاريخ الدولة  -1
 وزال نفوذ الخالفة العباسية عن مصر . الجيش االخشيدي  مىز 
 وضح تجييزات الخميفة المعز لدين اهلل لالستيالء عمي مصر . -2

 احسن تدريب الجيش . –حفر االبار  –ميد الطريق من القيروان لألسكندرية  –جمع االموال الالزمة 
 حدد العالقة بين الصميبيين وسقوط الدولة الفاطمية . -3

 حيث تم استنجاد الوزير ضرغام بالصميبين في بيت المقدس . 
 دلل عمي صحة العبارة تغير وضع مصر السياسي تجاه الدولة العباسية بعد ىزيمة االخشيديين . -4

 أصبحت مصر مركزا لمخالفة الفاطمية . 
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 وضح احوال مصر في عصر الفاطميين .  -5
 تم تأمين الدولة من األخطار الخارجية واتسعت حتي شممت بالد الحجاز والشام واليمن . 

 
 السؤال الثامن : ماذا كان يحدث : 

 انيزم قطز في معركة عين جالوت . -1
 سقوط العالم االسالمي في يد المغول . 

 لم يكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح بالنسبة لممماليك . -2
 لم تتدىور األوضاع االقتصادية لدولة المماليك . 

 

  ألف عبر جروبنا عمي الفيس بوك   47تابعونا مع  مستر أحمد المراكبي
 بروفيسور الجغرافيا جميع المراحل

  المراجعة متاحة مجانا لمجميع ومتاح لمسادة المدرسين التعاقد عمييا بالبيانات
 01016058940 الخاصة بيم لمتواصل واتس 

 

 
 )الحمد هلل الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا (

 " اهداء هذا العمل الي روح جدي نسالكم الفاتحة والدعاء

 والتوفيق عام دراسي سعيدمع اطيب االمنيات بالنجاح 

اسال هللا العظيم رب العرش العظيم ان يعم علينا الخير وان يرزقنا ويهدينا الي 

 كل خير لما يحب ويرضي "
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